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unikt  förråd

MARKNADSTIDNING B

Förråd på Barnängen blev studieobjekt    

Kanske har du inte tänkt på dem – 
alla småbodar, uthus, förråd och 

lekstugor som hukar i skuggan av stora 
huvudbyggnader. Ofta får de ändrad 
användning genom åren, vedbodar blir 
cykelrum, förråd förvandlas till tvätt-
stugor och så vidare. Men i takt med att 
användningen av de små husen för-
ändras kan också viktig kunskap om livet 
i gamla byggnadsmiljöer gå förlorad. 
När Stockholms stadsmuseum 1983 in-
venterade 29 industrimiljöer i staden 
hade åtta av dem mindre förråd, bodar 
och stall. Sofia Meurk har i sin studie 
funnit att det bara är längan på Barn-
ängens gård som idag har kvar sitt ur-
sprungliga utseende och sin funktion. 
Alla andra inventerade småbyggnader 
har rivits, förvanskats eller fått ändrad 
användning.

– Ofta används ordet unik lite 
slarvigt, men i fallet med förrådslängan 
på Barnängen är det rätt ordval, säger 
Sofia. I minst hundra år, kanske två-
hundra, har den använts som just förråd. 
Den har inte moderniserats på mycket 
länge och inte byggts om. Jordgolvet är 
kvar i flera rum och även interiören 
som är byggd med enkla material. 

Sofia hittade faktiskt en sekundär-
byggnad till som har kvar sin ursprung-
liga funktion – en tvättstuga i Hjort-
hagen med intilliggande portvaktshus 
ritat av Ferdinand Boberg: 

– Men det är bara en tidsfråga innan 
användningen där ändras, säger hon. 

En förrådslänga på Barnängens gård har visat sig vara mer unik än man kanske trott.  
Byggnaden är en av få sekundärbyggnader i Stockholm som har kvar sin ursprungliga funktion. 

   Kulturhistorikern Sofia Meurk använde längan som studieobjekt under en kurs  
i restaureringskonst på Kungliga konsthögskolan.

Snart är dessa byggnader renoverade och 
anpassade för ny användning. Vad som 
också är roligt med förrådet på Barn-
ängen är att miljön är tillgänglig för all-
mänheten och inte bakom lås och bom. 

Sofia konstaterar i sin studie att 
Stadsholmens uppdrag från ägaren 
Stockholms stad, att långsiktigt förvalta 
kulturhistoriskt värdefulla hus, kan vara 
det som räddat den ursprungliga an-
vändningen av längan: 

– Stadsholmen måste inte ha maxi-
mal avkastning på förrådet. En annan 
ägare kanske hade känt sig tvungen att 
ändra användningen för att tjäna mer 
pengar på huset. 
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En gammal förrådslänga kan  
vara mer unik än man först tror.

Sofia Meurk ger råd  
till fastighets ägare inför 
renoveringar via sitt  
företag Omreda AB.
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